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I.  INLEIDING 

A.  Pullmaflex 

Pullmaflex is een deel van de groep Leggett &Platt 
die zich toelegt op het aanleveren van onderdelen 
voor de  automobielindustrie. Binnen Leggett & 
Platt is Pullmaflex uitgegroeid tot de belangrijkste 
ontwerper en fabrikant van ondersteunings-
structuren in autozetels, zetelmassage- en 
comfortsystemen. 
 

B.  Ontwerp van een functionele hoofdsteun 

 

De hoofdsteun van een autozetel is de dag van 
vandaag een essentieel, maar tevens ook een 
relatief complex onderdeel van een autozetel 
geworden. De steun moet voldoen aan de 
ergonomische verwachtingen van de bestuurder, 
maar dient voornamelijk om te voldoen aan de 
steeds strenger wordende veiligheidsregels in de 
auto-industrie. 

De recente ontwikkelingen bij het ontwerp van een 
goede hoofdsteun zorgen enerzijds voor een 
functionele vormgeving, maar anderzijds ook voor 
de correcte positionering van de hoofdsteun.  Deze 
positionering moet naar wens van de bestuurder of 
passagier op een snelle en precieze wijze kunnen 
afgeregeld worden. In deze masterproef wordt de 
focus gelegd op het aansturingsmechanisme 

                                                           
 

(hierna het “clutchsysteem” genoemd) van de 
positionering van de hoofdsteun. Het mechanisch 
clutchsysteem wordt ontworpen om de hoofdsteun 
op een optimale manier tegenover het hoofd van 
de bestuurder of passagier te kunnen positioneren. 
De instelmogelijkheden van de hoofdsteun moeten 
afgestemd zijn op de fysionomie van de 
bestuurder, op de positie van de zetel in het 
voertuig en er moet rekening worden gehouden 
met het feit dat mogelijks meerdere personen 
afwisselend de auto besturen.  Hierdoor is het 
aangewezen dat de hoofdsteun een hoog 
regelbereik bezit in zowel het horizontaal als 
verticaal vlak.  Verder levert het ontwerp van een 
hedendaagse hoofdsteun effectieve ondersteuning 
van het hoofd tijdens zowel het rijden als bij een 
impact.  Dit betekent dat de vorm van de 
hoofdsteun een variabele wordt, in het bijzonder 
naar bijkomende zijdelingse steun.  

De aansturing van de regelmogelijkheden van een 
hoofdsteun gebeurt manueel en/of mechanisch.  
De automobielindustrie wordt verplicht de 
voertuigen steeds zuiniger te ontwerpen, waardoor 
gewichtsreductie een bepalende factor is in het 
ontwerp.  Verder wordt de maximalisering van 
ruimte voor zowel medepassagiers als 
opbergmogelijkheden nagestreefd. 

Het is aldus van belang dat de aansturing van een 
hoofdsteun en de bijhorende clutchsystemen licht 
en ruimtelijk beperkt zijn. 
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II.  DOELSTELLINGEN 

 

Het doel van deze masterproef bestaat uit het 
uitwerken van een ontwerp en het maken van een 
prototype dat zorgt voor de aansturing van de 
positionering van een hoofdsteun. Dit 
clutchsysteem bevindt zich in de rugsteun van een 
autozetel waar reeds meerdere elementen 
aanwezig zijn zoals een massagesysteem, extra 
rugsteun en zetelverwarming. Om deze reden is 
het belangrijk dat het clutchsysteem licht en 
compact is. Om het comfort van de bestuurder of 
passagier te verzekeren moet de instel- en 
reactietijd van het aansturingssysteem zo klein 
mogelijk zijn, waarbij het verstellen van de 
hoofdsteun zo geruisloos mogelijk moet verlopen. 
Om een persoonlijk comfort te verzekeren, zonder 
afbreuk te doen aan de veilige hoofdsteunpositie, 
moet  de hoofdsteun een groot regelbereik hebben 
in zowel de horizontale als  verticale richting.  

De toeleveringssector aan de automobielindustrie 
wordt als zeer competitief ervaren.  Het is aldus 
duidelijk dat de aansturing zo goedkoop en 
efficiënt  mogelijk moet kunnen gemaakt worden.  

De uitwerking van de masterproef bestaat in het 
ontwerpen en maken van een prototype 
clutchsysteem met drie mechanische uitgangen. 
Deze drie uitgangen moeten elk apart actief 
gemaakt kunnen worden en zo een koppel kunnen 
leveren aan elk deelmechanisme van de 
hoofdsteun. Op die manier is slechts een motor 
nodig om drie deelmechanismes aan te drijven. Het 
actief of het inactief maken van een mechanische 
uitgang wordt gerealiseerd door het koppelen of 
ontkoppelen van de uitgaande as met de 
aangedreven as d.m.v. een klauwkoppeling. Deze 
klauwkoppeling wordt aangestuurd door een 
externe kracht. 

 

III.  RESULTATEN 

 

Om het prototype (Figuur 1) zo licht mogelijk te 
maken worden alle onderdelen zo compact 
mogelijk en in poly-oxymethyleen (kunststof) 

gemaakt. Ondanks zijn lage massadichtheid is het 
toch een sterk materiaal wat een gewenste 
eigenschap is voor het maken van prototypes. 
Daarbij kan door het gebruik van slechts één DC-
motor i.p.v. drie én door het implementeren van 
een Smart Material Actuator (SMA) i.p.v. een 
lineaire actuator, het gewicht en het volume van 
het prototype nog sterker gereduceerd worden. 
Door het gebruik van een klauwkoppeling met H-
stuk (Figuur 2) en het optimaal positioneren van 
alle nodige elementen wordt het volume van het 
prototype zo klein mogelijk gehouden. 
 
Het clutchsysteem met drie mechanische uitgangen 
wordt gerealiseerd door gebruik te maken van 
tandwieloverbrengingen en klauwkoppelingen die 
elk apart actief gemaakt kunnen worden. Twee 
uitgangen maken het mogelijk om de hoofdsteun in 
x- en y-richting te laten bewegen. Een derde 
uitgang zorgt voor het in- en uitschuiven van de 
zijsteuntjes. Op deze manier heeft de hoofdsteun 
een groot regelbereik en kan elke persoon de 
hoofdsteun positioneren naar zijn eigen voorkeur 
 
De reactiesnelheid van het systeem hangt vooral af 
van de tijd die het mechanisme nodig heeft om de 
aandrijvende as met de aangedreven as te 
koppelen of ontkoppelen. Om deze zo kort 
mogelijk te houden wordt een smart material 
actuator gebruikt die zorgt voor de beweging van 
de klauwkoppeling. De diameter van de smart 
material actuator draad wordt klein genoeg 
gekozen om een snelle reactietijd (opwarm - en 
afkoeltijd) te bekomen.  
 
Een laatste belangrijke aspect is de kostprijs van 
het volledige prototype. De grootste 
kostprijsreductie wordt bekomen door slechts één 
DC-motor te gebruiken i.p.v. drie om het 
mechanisme van de hoofdsteun aan te sturen. 
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Figuur 1: Ontwerp van het prototype met drie uitgangen 

 
Figuur 2: Ontwerp van een klauwkoppeling met H-stuk 

IV.  BESLUIT 

 

Bij het maken van een clutchsysteem voor de 
aansturing van een hoofdsteun moet een 
intelligent ontwerp zorgen voor een robuust 
mechanisme. Om dit mogelijk te maken werd 
intensief informatie verzameld via een 
literatuurstudie over de gebruikte elementen in de 
automobielindustrie, werd gekende informatie uit 
het bedrijf Pullmaflex verwerkt en werd tijdens de 
ontwerpfase voldoende aandacht besteed aan het  
conceptueel denken. Op die manier wordt het 
prototype clutchsysteem gemaakt dat zo veel 
mogelijk aan de vooraf opgestelde eisen voldoet.  
 
Tijdens de uitwerking van de masterproef wordt 
opgemerkt dat het maken van een eerste 
prototype niet zonder problemen verloopt en 
verdere inzichten oplevert, waardoor er ruimte is 
voor verdere optimalisatie.  
 
De masterproef bevat verder gedocumenteerde 
achtergrondinformatie waar de ontwerpfasen 

worden toegelicht met theoretische aspecten en 
berekeningen.   
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